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 הוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מס׳ 16), תשל״ז-7ד19 *

 תיקון העיף 32 1. בסעיף 32 לחוק שירות המדינה (גמלאות) ננוםח משולב], תש״ל—1970* (להלן -

 החוק העיקרי), אחדי סעיף קטן(0 יבוא:

 ״(ז) על אף האמור בסעיף זה, ייקרא סעיף קטן(ב) לגבי המנויים
 להלן כאילו במקום ״70%״, פעמיים, נאמר ״90%״:

 (1) אלמנה הזכאית לגמלאות כפל, כאשר האחת היא קי צבת
 שאיר עקב פטירת בעלה והשניה היא קצבת פרישה:

 (2) הזכאי לגמלאות כפל, כאשר האחת היא קצבת פרישה
 או קצבת שאיר לאלמנה, והשניה היא קצבה בגלל פגיעה

 בעבודה לפי חוק הביטוח הלאומי.״

 תתילה 2, תחילתו של חוק זה היא ביום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976).

 ו ת ל י ח  הודאית מעבי 3, חוק זה יחול לגבי הזמן שלאחר ת

 (!) לענין סעיף 32 (ז)(1) לחוק העיקרי — גם על אלמנה של מי שנפטר
 לפני כן;

 (2) לענין סעיף 32 (ז)(2) לחוק העיקרי - גם על קצבה המגיעה בזכותו
 של מי שפרש מהשירות לפני כן, זולת אם שולמו פיצויי פיטורים עקב הפרישה.

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה ן י י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביומ כ׳ בשבט תשל״ז(8 בפברואר 1977);הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ה 1275, תשל״ז,עמי 84.

 1 ם״ח תש״ל, עמי 65; תשל״ג, עמ׳ 255; תשל״ד, עמ׳ 273.

 חוק מימון מפלגות(הוראות שעה), תשל״ז-1977 *

 1. בחוק זד. תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק מימון מפלגות, תשל״ג—1973!
 (להלן - החוק העיקרי).

 2. סיעה שמילאה אחרי הוראות סעיף 6 (א) לחוק העיקרי ומסרה ליושב ראש הכנסת

 הצהרה בכתב חתומה בידי רוב חבריה שתגיש במועד שנקבע בחוק רשימת מועמדים לכנכת
 התשיעית — תשולם לה מקדמה מיוחדת על חשבון הוצאות הבהירות; המקדמה המיוחדת

 * נתקבל בכנסת ביום כ׳ בשבט תשלי׳ז(8 בפברואר 1977); הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1283, תשל״ז,
 עמ׳ 120.

 1 סי׳ח תשל׳׳ג, עמ׳ 52; תשל״ה, עמ׳ 84.
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 תשולם ביום כ״ה בשבט תשל״ז (13 בפברואר 1977) ותהיה בשיעור של 36% מיחידת
 מימון אהת לכל חבר הכנסת שנמנה עם הסיעה ביום האמור.

ז ו י ,  3. סכומי המקדמה המיוחדת יקוזזו מן המקדמה המגיעה לסיעה על פי סעיף 4 לחוק ק
 העיקרי, ולענין זה תיווסף עליהם ריבית של חצי אחוז בשל כל שבוע או הלק ממנו שבין

 יום השלום המקדמה המיוחדת לבין יום תשלום המקדמה.

 4. יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה. ביצוע

 5. תחילתו של חוק זה מיום קבלתו בכנסת. תחילה

י ן ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה

 נשיא המדינה
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 תמחיר 54 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


